
 

UCHWAŁA NR XXVII/170/2017 

RADY GMINY CHYNÓW 

Z DNIA 10.05.2017 r. 

zmieniająca uchwałę nr XXI/135/2016 w sprawie przyjęcia  

Programu Rewitalizacji Gminy Chynów na lata 2016-2024 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) Rada Gminy Chynów, uchwala co następuje: 

§ 1. 

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXI/135/2016  Rady Gminy Chynów z dnia 29 grudnia 2017 r. w 

sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Chynów na lata 2016–2024  otrzymuje nowe 

brzmienie stanowiące treść Załącznika do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy Chynów. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  



UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR XXVII/170/2017 

RADY GMINY CHYNÓW 

z dnia 10.05.2017 r. 

 

 W dniu 29 grudnia 2017 r. na sesji Rady Gminy Chynów przyjęty został Program 

Rewitalizacji Gminy Chynów na lata 2016–2024. 

 Wójt Gminy Chynów w dniu 10.01.2017 złożył wniosek o wpis Programu Rewitalizacji 

Gminy Chynów na lata 2016–2024 (PR), do Wykazu programów rewitalizacji województwa 

mazowieckiego. Wpis do Wykazu programów jest warunkiem koniecznym do ubiegania się  

o wsparcie na projekty rewitalizacyjne w ramach RPO WM 2014–2020.  

 Program Rewitalizacji, aby mógł zostać wpisany do ww. wykazu musi posiadać 

określone cechy i elementy – zgodne z „Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach 

operacyjnych na lata 2014-2020” zatwierdzonymi przez Radę Ministrów oraz „Instrukcją 

dotyczącą przygotowania projektów rewitalizacyjnych w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego dla Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz preferencji dla 

projektów mających na celu przywrócenie ładu przestrzennego”.  

W wyniku procesu oceny PR eksperci w piśmie przesłanym do Urzędu Gminy  

w Chynowie w dniu 7 marca 2017 r. wskazali na konieczność umieszczenia w programie 

dodatkowych zapisów związanych m.in. z celami programu i  diagnozą obszaru. W dniu  

4 kwietnia 2017 r. odbyło się spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 

Mazowieckiego, w którym udział wzięli: przedstawicie Gminy Chynów (Wójt Gminy Chynów i 

dwóch pracowników Urzędu Gminy), jeden z ekspertów oceniających PR (pracownik Urzędu 

Marszałkowskiego) oraz dwie przedstawicielki firmy wykonującej PR. W poprawionym 

dokumencie zostały zastosowane rekomendowane zmiany i poprawki.   


